Årsplan
Skittenelv barnehage
ÅR 2020-2021

tromso.kommune.no

Sammen for en fremtidsrettet barnehage
1

Innholdsfortegnelse
1. Tromsøbarnehagen «Sammen for en fremtidsrettet barnehage» .........................3
2. Presentasjon av Skittenelv barnehage ..................................................................4
2.1.

Verdigrunnlag............................................................................................................4

3. Barnehagens utviklingsområde og innhold ...........................................................5
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Omsorg, lek, læring og danning ................................................................................6
Livsmestring og helse ...............................................................................................8
Vennskap og fellesskap ............................................................................................8
Samiske kulturarven..................................................................................................8
Tidlig innsats, tverrfaglig- og forebyggende arbeid ....................................................8
Allmennpedagogiske tilbud .......................................................................................8

4. Barnehagens arbeidsmåter ...................................................................................9
4.1. Planlegging, dokumentasjon og vurdering. ................................................................9
Dokumentasjon ...................................................................................................................9
Vurdering ............................................................................................................................9
4.2. Digitale praksis..........................................................................................................9
4.3. Fagområder ..............................................................................................................9

5. Barns medvirkning ..............................................................................................17
6. Samarbeid mellom hjem og barnehage ..............................................................17
7. Overganger .........................................................................................................17
7.1.
7.2.
7.3.

Når barnet begynner i barnehagen. .........................................................................17
Overgang innad i barnehagen. ................................................................................17
Overgang mellom barnehage og skole. ...................................................................18

8. Samarbeidspartnere............................................................................................18

2

1. Tromsøbarnehagen «Sammen for en fremtidsrettet barnehage»
Tromsøbarnehagen skal kjennetegnes ved å være fremtidsrettet, raus og inkluderende, og skal
skape et best mulig grunnlag for barns videre utvikling.
Barnehagene i Tromsø skal sikre at barn gjennom omsorg, lek, læring og danning får utvikle
et godt språk, god sosial og emosjonell kompetanse og interesse for utforskning og undring.
Barnehagen skal fremme god helsemessig utvikling for alle barn.
Barnehagene vil jobbe på ulike måter for å nå sitt utviklingsmål. Som støtte til god
måloppnåelse pekes det ut fire områder som vil være av spesiell betydning for arbeidet:
•
•
•
•

pedagogisk ledelse
pedagogisk relasjonskompetanse
mangfold og inkludering
omsorg- og læringsmiljø
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2. Presentasjon av Skittenelv barnehage
Velkommen til Skittenelv barnehage.
Kontaktinfo;
Fagleder: Hanne Junge Eliassen
hanne.junge.eliassen@tromso.kommune.no

90609423

«Huset»:

95044822

Friluftsavdelingen:

91725499

Åpningstider: 0700-1700
Skittenelv Barnehage er en kommunal distriktbarnehage med 2 avdelinger, 0-6 år. Den ene
avdelingen er en friluftsavdeling.
Barnehagen er organisert i enhet med Skittenelv skole, med rektor som enhetsleder. Fagleder
utøver den daglige ledelsen i barnehagen og har pedagogisklederansvar for den daglige
virksomheten.
Vi har en unik mulighet til godt samarbeid med skole og SFO, dette styrker et helhetlig og
sammenhengende opplæringsløp for barna ved enheten. Førskoleklubben «ørnegruppa» er på
skolen sammen med 1-4 trinn en dag i uka gjennom hele skoleåret.
Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser med både fjære, skog og fjell i umiddelbar nærhet.
Vi har grillhytte, akebakker og skiløper like utenfor barnehagens gjerder og bålplass et par
hundre meter opp en bakke med klopping innover fjellet. Vi disponerer fotballbane, ballbinge
og gymsal. Barnehagen har et stort uteområde og umiddelbar tilgang til fantastisk natur, som
gir mulighet til lek og læring ut i fra alles forutsetting. I vår friluftsavdeling vil fokuset være
friluftsliv, språk og sosial – og emosjonell kompetanse. Vi skal bruke naturen og
naturmaterialene aktivt i leken. Barna skal lære seg å ferdes i ulike terreng, oppleve glede og
mestring i møte med ulike pedagogiske aktiviteter. I barnehagen vår er vi opptatt av forskning
sammen med barn. I 2019 vant vi den nasjonale Forskerfrøprisen med en av våre
forskningsprosjekter.
Skittenelv barnehage er en del av Tromsø kommunes distriktsnettverk, sammen med
Lakselvbukt, Sommarøy, Straumsbukta, Vikran, Kattfjord, Trondjord og Tromvik.

2.1. Verdigrunnlag

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta
barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig
utvikling» (Rammeplan 2017).

I Skittenelv barnehage skal alle ut i fra egne forutsettinger bli sett, møtt og hørt. Det skal
tilrettelegges for at alle får medvirke både på individ- og systemnivå. Alle skal føle seg
anerkjent for den de er og inkludert i fellesskapet. Det er fokus på å fremme barnas psykiske
og fysiske helse. Barna skal få lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. I Skittenelv
barnehage skal alle bli møtt med respekt og tillit.
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3. Barnehagens utviklingsområde og innhold
Kvalitetsutviklingsplanen for barnehager i Tromsø 2017-2020, legger føringer for at alle
barnehagene i Tromsø skal arbeide med språk og språkarbeid. I tillegg skal barnehagen velge
et utviklingsområde innenfor grunnpilarene i barnehagen som pedagogisk virksomhet. I
Skittenelv Barnehage skal vi arbeidet med å styrke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.
Arbeidet og tiltakene i forbindelse med utviklingsområdene skal knyttes til fire områderpedagogisk ledelse, omsorg- og læringsmiljø, mangfold og inkludering og pedagogisk
relasjonskompetanse.

Hovedmål

Pedagogisk ledelse

Språk og språkarbeid.

Sosial og emosjonell
kompetanse.

Barnehagen skal fremme
barnas kommunikasjon og
helhetlig språkutvikling.
➢ Kompetanseheving
innen for språkløyper.
➢ Ansvarlig for
språksamlinger i
samarbeidet med lærer
på 3. og
4.trinn(enhetens tanke
om et helhetlig og
sammenhengende
opplæringsløp).
➢ Bruk av ulike verktøy
som «snakkepakken»
➢ «språksprell» og
«sprell levende».
➢ Synliggjøring i
periodeplanene.
➢ Tilrettelegge for
gjennomføring av
tiltak.
➢ Tilrettelegge lesetid for
assistenter og
fagarbeidere.
➢ Veilede assistenter og
fagarbeidere.
➢ Tilrettelegge for
systematisk vurdering
av egen praksis.
➢ Tilrettelegge for en hel
skoledag sammen med
1-4 trinn for
førskolegruppa
gjennom hele året

Barnehagen skal styrke
barnas Sosiale- og
emosjonelle kompetanse.
➢ Gjøre vikarer kjent
med årshjul som
fremmer et godt
læringsmiljø og sosial
kompetanse.
➢ Plan for
kompetanseheving
innen for mobbeadferd
i barnehagen.
➢ Bruke ulike verktøy
som psykologisk
førstehjelp, «tanker og
følelser» og boka
«Mobbeatferd i
barnehagen.
➢ Synliggjøring i
periodeplanene.
➢ Tilrettelegge lesetid for
assistenter og
fagarbeidere.
➢ Veilede assistenter og
fagarbeidere.
➢ Tilrettelegge for
systematisk vurdering
av egen praksis.
➢ Tilrettelegge for en hel
skoledag sammen med
1-4 trinn for
førskolegruppa
gjennom hele året
➢
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Språk og språkarbeid.
Pedagogisk relasjons
kompetanse

➢ Alle
hverdagssituasjoner
brukes aktivt til å
fremme språkutvikling.
➢ Tilstedeværende
voksene.

Mangfold og inkludering

➢ Gjennom mindre og
tilrettelagte Språk- og
lekegrupper skal barna
få støtte i utviklingen
av den språklige
kompetansen.
➢ Flerspråkligheten i
barnegruppen skal
komme til syne.

Omsorg og læringsmiljø

➢ Progresjonsplan for
fagområdet
«Kommunikajon, språk
og tekst» brukes aktivt.
➢ Være bevisst årshjulet
som fremmer et godt
læringsmiljø og sosial
kompetanse.

Sosial og emosjonell
kompetanse.
➢ Personalet skal være
bevisst sitt ansvar for
kvaliteten på relasjon
med barn.
➢ Alle barna skal ha en
kontaktperson i
personalgruppa.
➢ Vennskap som tema i
august og september.
➢ Forut prosjekt i
oktober.
➢ Personalet skal
tilrettelegge for
pedagogiske aktiviteter
som fremmer vennskap
mellom barna på tvers
av alder, kjønn, kultur
og forutsetninger.
➢ Barnesamtaler
➢ Være bevisst årshjulet
som fremmer et godt
læringsmiljø og sosial
kompetanse og
enhetens handlingsplan
mot mobbing.

3.1. Omsorg, lek, læring og danning
Omsorg
Barnehagen skal ivareta alle barns behov for omsorg. Utøvende omsorg må ligge til grunn for
at barnehagen skal være et sted der alle barna trives, føler seg trygge og utvikler empati. I
Skittenelv barnehage skal alle barna bli sett, møtt og hørt. Personalet skal være lydhør og
anerkjennende i møte med barna. Vi benytter «relasjonslys» som verktøy for å kvalitetssikre at
alle blir sett, møtt og hørt.
Lek
Barnehagen skal gi leken en sentral plass i hverdagen. Vi skal anerkjenne lekens egenverdi og
bidra til en felles forståelse for at det ikke er en motsetning mellom lek og læring. Barna lærer
gjennom leken. Barna får delta i mindre lekegrupper som er tilpasset hvert enkelt barns behov.
Læring
Barns læring skjer i samspill med andre. Barnehagen skal la barna få oppleve og erfare et
inkluderende felleskap der barna får bidra til egen og andres læring. Anerkjennelse og stimuli
av barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær er grunnleggende for barns læring. For å
fremme barns trivsel og utvikling har vi i Skittenelv barnehage fokus på helhetlige
læringsprosesser, der progresjon i barnehagens innhold er viktig, for at barna skal få en positiv
forflytting fra et mestringsnivå til neste.
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Danning
Gjennom gode danningsprosesser skal barna i Skittenelv barnehage utvikle evne til å være
prøvende og nysgjerrig til omverdenen, og samtidig se på seg selv som et verdifullt deltagere
av fellesskapet. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå felles verdier og normer som er
viktige for fellesskapet. Utvikling av sosial kompetanse er i fokus. Vårt årshjul ligger til grunn
for å fremme et godt læringsmiljø og sosialkompetanse.
Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og
omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt
samspill»
(Rammeplan 2017).

Måned

Tema

Innhold

August/ September

Vennskap/Trygghet

Trygghet
Tilknytting
God venn

Oktober

Forut - måned

Inkludering
Likheter/Ulikheter

November

Samarbeid

Vente på tur
Gjøre hverandre god
Forholde seg til regler og
beskjeder

Desember

Selvhevdelse

Hevde seg/bruke språket på en
positiv måte
Jeg kan be om hjelp og spørre om
jeg lurer på noe
Trygg på å fremme egne
meninger og standpunkter
Sette grenser for egen kropp
(Være i stand til å vite forskjell
på positiv og negativ berøring).

Januar/Februar

Empati

Respekt for andre sine følelser,
grenser og meninger
Omtanke
Sette ord på følelser

Mars/April

Ansvarlighet

Rydde etter seg selv
Respekt for andre sine personlige
ting

Mai/Juni

Selvkontroll

Utsette egne behov
Verktøy for impulskontroll
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3.2. Livsmestring og helse
«Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon, og skal bidra til å
utjevne sosiale forskjeller» (Rammeplan 2017).
I vår barnehage skal alle barn oppleve trivsel, livsglede og mestring i hverdagen. Vi skal
støtte opp om barnets følelse av egenverd og forbygge krenkelser og mobbing. For å fremme
trivsel og livsglede hos barna her på Skittenelv skal barna få positive erfaringer i gode
relasjoner med tilstedeværende voksne og andre barn. Dette vil bidra til at barna står stødigere
i medgang og motgang i livet. Vi skal bruke naturen for daglig fysisk aktivitet og skape
bevegelsesglede og motorisk utvikling ut i fra alles forutsetting. Det skal ut i fra barnas behov
gis anledning for ulike former for avslapping, ro og hvile. Vi tar barna med i forberedelse av
måltidene for å skape matglede og gode matvaner. I Skittenelv barnehage skal barna få utvikle
en trygg og sunn seksualitet i samsvar med egen kjønnsidentitet. Barna skal få kunnskaper om
kropp og seksualitet, og hvordan barn blir til. Barna skal få støtte til å sette egne grenser for
leken og lære hva voksne ikke har lov å gjøre med barn. Som en del av dette arbeidet vil vi blant
annet bruke samtalekort om kroppsregler og «jeg vet» som pedagogisk verktøy.

3.3. Vennskap og fellesskap
Skittenelv barnehage sitt årshjul som fremmer et godt læringsmiljø og sosial kompetanse er et
viktig verktøy i arbeidet med å gjøre barna sosialt kompetente. Sosial kompetanse omfatter
ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.
3.4. Samiske kulturarven
Skittenelv barnehage har den samiske kulturen i sitt nærmiljø. Når reinen kommer ned fra fjellet
er vi ukentlig, og i perioder daglig ved reingjerdet. Å leve så nært på samene gir barna i
skittenelv barnehage en unik mulighet til å bli kjent med og lære om den samiske kulturen. I
februar markerer vi samisk uke og feirer Samefolketsdag.
3.5. Tidlig innsats, tverrfaglig- og forebyggende arbeid
For å sikre og ivareta tidlig innsats, tverrfaglig- og forbyggende arbeid i Skittenelv barnehage,
følger vi retningslinjer for ressursteam i Tromsøbarnehagen. BTI modellen brukes i Tromsø
kommune som samhandlingsmodell. Den skal bidra til at barn og familier skal få nødvendig
hjelp og støtte ved å sette i gang tiltak så tidlig som mulig. Vi anvender også
spesialpedagogisk tiltakshjul for å sikre tidlig innsats. For å heve kompetansen til personalet
inn i det forbyggende arbeidet, anvender vi blant annet «snakke» og nettverkskurs om vold og
seksuelle overgrep. Som verktøy i det forebyggende arbeidet med barna bruker vi blant annet
«jeg vet» og samtalekort om kroppsregler som pedagogisk verktøy.
3.6. Allmennpedagogiske tilbud
«Barnehagen skal tilpasse det allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og
forutsettinger, også når noen barn har behov for ekstra støtte i kortere og lengre perioder»
(Rammeplan, 2017).
I Skittenelv barnehage skal alle barn inkluderes i fellesskapet og alle skal få være likeverdige
deltagere ut i fra egne behov og forutsettinger.
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4. Barnehagens arbeidsmåter
«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og
foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene» (Rammeplan 2017).

4.1. Planlegging, dokumentasjon og vurdering.
Planlegging
Planlegging tar utgangspunkt i og forankres i overordnede mål, men med fleksibilitet slik at det
er mulighet for spontanitet og medvirkning.

Dokumentasjon
Dokumentasjon, som bilder, observasjoner, logg og annet, synliggjør hvordan Skittenelv
barnehage som pedagogisk virksomhet forankrer arbeidet i overordnede mål. Dokumentasjon
synliggjør også barns læring og opplevelser i barnehagen.

Vurdering

Vurdering av det pedagogiske arbeidet skjer kontinuerlig på alle nivå i barnehagen med ulike
verktøy. Vi vurderer på individ- og systemnivå. Vi er i stadig utvikling som pedagogisk virksomhet,
hvor refleksjon over egen praksis danner grunnlag for ny planlegging og gjennomføring.

4.2. Digitale praksis

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til lek, kreativitet og læring» (Rammeplan 2017).
I Skittenelv barnehage skal barna støttes og veiledes i arbeid med digitale verktøy som pedagogisk
aktivitet. Vi ønsker å utvikle gode holdninger hos barna ved bruk av digitale verktøy til lek, læring
og som kilde til innhenting av informasjon.

4.3. Fagområder

«Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barna i
barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagens
verdigrunnlag og formål skal gi retning for og prege arbeid med fagområdene, og barns rett
til medvirkning skal ivaretas Barna skal utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor alle
fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter» (Rammeplan 2017).
I Skittenelv barnehage har vi fokus på å arbeide med fagområdene som helhet og se de i
sammenheng med hverandre. Fagområdene er i stor grad de samme som barna senere møter som
fag i skolen. Skittenelv barnehage er i samme enhet som Skittenelv skole, dette gir unike

muligheter for nært samarbeid mellom barnehage og skole. I praksis vil det gjennom arbeid
med fagområdene gi barna i Skittenelv barnehage en unik tilnærming til fagene i skolen.
Slik at vi kan styrke et helhetlig og sammenhengende opplæringsløp for barna ved enheten.
Skittenelv barnehage har utarbeidet progresjonsplaner for fagområdene, slik skal barna få en
positiv forflytting fra et mestringsnivå til neste.
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1-2 år

Kommunikasjon, språk og tekst
2-3 år
3-4 år

Få positive opplevelser
ved å bruke verbal og
nonverbal
kommunikasjon i
samspill med andre.

Få positive opplevelser
ved å bruke verbal og
nonverbal
kommunikasjon i
samspill med andre.
Sette ord på ønsker og
følelser.

Få kjennskap til rim og
regler.

Bruke rim og regler.

Se i pekebøker.

Bli kjent med
hverdagslige begreper.

Bli kjent med
flerspråkligheten i
barnegruppa.
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5-6 år

Få positive opplevelser
ved bruk av språk og
kommunisere med andre.
Bevissthet rundt positivt
bruk av språket i
konfliktsituasjoner og
kunne sette ord på
følelser.
Bruke rim og regler.
Leke og tulle med ord
spontant og organisert.

Få positive opplevelser
ved bruk av språk og
kommunisere med andre.
Trene på å hevde egne
meninger, lytte til andre
og vente på tur.

Få kjentskap til bøker
med mindre tekst.

Kunne følge
fortsettelsesbøker.

Kunne gjenfortelle
innholdet i fortellinger.

Bli kjent med bilde av
eget navn.

Bli kjent med egen
lyd/bokstav og
gjenkjenning av navn.

Bli kjent med alle
lydene/bokstavene i eget
navn.

Viser forståelse for
instruksjon med to ledd.

Få kjennskap til digitale
verktøy.

Viser forståelse for
instruksjon med flere
ledd. Begynnende
forståelse for kollektive
beskjeder.
Få kjennskap til digitale
verktøy.

Bli kjent med
flerspråkligheten i
barnegruppa.

Ha kjentskap til de ulike
språk som er i
barnegruppa.

Ha en videreutviklet
begrepsforståelse og
bruker variert ordforråd.
Forstår kollektive
beskjeder.
Få kjennskap til internett.
Begynnende etisk
forståelse knyttet til
digitale medier.
Ha kjentskap til de ulike
språk som er i
barnegruppa.

Fabulere og leke med
språket. Få kjennskap til
dikt.

Kropp, bevegelse, mat og helse
2-3 år
3-4 år

5-6 år

Bli kjent med egen
kropp.

Bli kjent med egen kropp
og utfordre egen kropp,
for å oppleve
mestringsfølelse.

Utfordre egen kropp og
oppleve mestringsfølelse.

Utfordre egen kropp og
oppleve mestringsfølelse.
Kunne se nytten av
fysisk aktivitet og hvile.

Bli kjent med egen
kropp.

Kunne navngi
kroppsdeler. Sette
grenser for egen kropp
og respektere andres
grenser.
Kunne rutiner for god
hygiene

Bli trygge på egen kropp.
Sette grenser for egen
kropp og respektere
andres grenser.

Vaske hender med hjelp
og støtte fra voksen.

Kunne navngi
kroppsdeler. Sette
grenser for egen kropp
og respektere andres
grenser.
Vaske hender med
veiledning.

Bli introdusert for et
variert og sunt kosthold.
Spise selv med hjelp og
støtte.

Bli introdusert for et
variert og sunt kosthold.
Smøre maten selv med
hjelp og støtte.

Være deltagende i
tilberedning av mat.
Smøre maten selv.

Bli inspirert til å være i
bevegelse og bli
introdusert for enkle
bevegelsesleker.

Bli introdusert og for
enkle bevegelsesleker.

Delta på regelleker.

Være deltagende i
tilberedning av mat. Få
erfaring og forståelse for
viktigheten av et variert
og sunt kosthold. Smøre
maten selv og veilede de
yngre.
Være deltagende og
veiledende på regelleker.

1-2 år

Forståelse for god
hygiene og veilede de
yngre.
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Kunst, kultur og kreativitet
3-4 år

1-2 år

2-3 år

Eventyr med konkreter.

Leke eventyr.

Dramatisere eventyr med
enkle replikker.

Dramatisere eventyr med
enkle replikker.

Bli kjent med
instrumenter.

Ha kjennskap til ulike
instrumenter.

Ha kjennskap til ulike
instrumenter.

Musikkspill.

Bli inspirert til å være i
bevegelse til musikk.

Beherske enkle
bevegelser til musikk.

Beherske koordinerte
bevegelser til musikk
(eks. Minirøris).

Være deltagende og
veiledene i koordinerte
bevegelser til musikk.

Bli kjent med ulike
materialer for å inspirere
til skaperglede.

Bli motivert til kreativ
tenking i skapende
virksomhet.

Benytte kreativ tenking i
skapende virksomhet.

Benytte kreativ tenking i
skapende virksomhet.

Få oppleve ulike kunst
og kultur opplevelser i
barnehagen.

Få oppleve ulike kunst
og kultur opplevelser i
barnehagen og på
enheten.

Få oppleve mangfold av
kultur og kunst gjennom
å besøke ulike
institusjoner.

Få oppleve mangfold av
kultur og kunst gjennom
å besøke ulike
institusjoner.
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5-6 år

Natur, miljø og teknologi.
3-4 år

1-2 år

2-3 år

Erfare alle typer vær og
kjenne glede og trygghet
ved å være ute. Bli kjent
med utfordringen i og
utenfor gjerdet i
barnehagen.
Ha med egen tursekk.

Gå turer i nærmiljøet,
skog og fjære og bli kjent
med utfordringene som
er der.

Gå turer i nærmiljøet,
skog og fjære og bli kjent
med utfordringene som
er der.

5-6 år
Dra på lengre fysiske
utflukter.

Bli kjent med hva vi har i
tursekken og bære egen
sekk.

Være kjent med hva vi
har i tursekken og bære
egen sekk.

Pakke og bære egen
sekk.

Være med å rydde opp
og sortere matsøppel.

Være med å rydde opp
og kunne sortere
matsøppel.

Kunne kildesortere flere
ting som plast-, papir-,
papp- og restsøppel.

Være miljøbevisste og ha
kjennskap til og bidra til
bærekraftig utvikling.

Få kjennskap til norske
husdyr.

Kjenne til dyr, innsekter,
fisk og blomster/vekster i
ulike områder.

Ha kunnskap om dyr,
innsekter, fisk og
blomster/vekster i ulike
områder. Bruke ulike
oppslagsverk ved
spørsmål og undring.

Bli kjent med endringer i
naturen.

Kjenne til dyr, innsekter,
fisk og blomster/vekster i
ulike områder.
Begynnende forståelse
av bruk av ulike
oppslagsverk ved
spørsmål og undring.
Få kjennskap til
naturfenomener.

Få kjennskap til
menneskets livssyklus.

Få kjennskap til
menneskets livssyklus.

Ha kunnskap om
menneskets livssyklus.

Ha kunnskap om
naturfenomener.
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Antall, rom og form
3-4 år

1-2 år

2-3 år

Bli kjent med tall og
telling gjennom
bevegelsesleker.

Bli kjent med tall og
telling gjennom
bevegelsesleker.

Kunne telle til 10. Bli
kjent med terning og
ulike brettspill.

Få erfare størrelser i sine
omgivelser.

Bruke øyemål til
grovsammenligning.

Få kjennskap til
matematiske begreper i
hverdagen.

Benytte kroppen for å bli
kjent med ulike
matematiske begreper.

Få kjennskap til ulike
former i sine omgivelser.

Få kjennskap til ulike
former i sine omgivelser.

Få kjennskap til og
benytte seg av
direktesammenligning.
Få kjennskap til
standardiserte og andre
enheter til måling.
Få en begynnende
forståelse for og benytte
matematiske begreper i
hverdagen.
Kunne navn på former.

Vise begynnende evne
og utholdenhet i
problemløsning.
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5-6 år
Telle til 20 og
gjenkjenne tall og
mengder. Kunne spille
enkle brettspill med
terning.
Få kjennskap til og
benytte standardiserte
enheter og andre enheter
til måling.

Ha forståelse for og
benytte matematiske
begreper i hverdagen.
Kunne navn på former
og gjenkjenne
egenskaper ved former
og sortere dem.
Vise evne og utholdenhet
i problemløsning.

Etikk, religion og filosofi
3-4 år

1-2 år

2-3 år

Få positive opplevelser
av å være en del av
fellesskapet.

Være en aktiv del av
fellesskapet.

Være bevisst på å
inkludere andre i
fellesskapet.

Gi andre positive
opplevelser av å være en
del av fellesskapet.

Delta på ulike
markeringer.

Delta på ulike
markeringer.

Få kjennskap til og
begynnende forståelse
for grunnleggende
sosiale ferdigheter.

Ha begynnende
forståelse for og
grunnleggende sosiale
ferdigheter.

Få kjennskap til ulike
høytider og tradisjoner
som er representert i
enheten.
Forstår grunnleggende
sosiale ferdigheter. Få
kjennskap til verdiene
som er forankret i
menneskerettighetene.

Få positive opplevelser
ved undring.

Undre seg sammen med
barn og voksne

Ha kunnskap om ulike
høytider og tradisjoner
som er representert i
enheten.
Viser interesse og
respekt for hverandre og
forstår verdien av
likheter og ulikheter i et
fellesskap. Ha kunnskap
om verdiene som er
forankret i
menneskerettighetene
Få tid til undring og
refleksjon.

Undre seg sammen med
barn og voksne.

5-6 år
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Nærmiljø og samfunn
3-4 år

1-2 år

2-3 år

Bli kjent med
barnehagen, uteområdet i
barnehagen og områder
utenfor gjerdet.
Delta på
sosialeaktiviteter i
enheten.

Gå turer i nærmiljøet.

Gå turer i nærmiljøet.

Dra på lengre fysiske
utflukter.

Delta i Forut prosjektet.
Lære om andre kulturer.
bla samene og markere
samefolkets dag.

Ansvar for Forutcafe. Ha
kunnskap om verdiene
som er forankret i
menneskerettigheten.

Få kjennskap til ulike
familieformer.

Få kjennskap til ulike
familieformer.

Delta i Forut prosjektet.
Lære om andre kulturer,
bla samene og markere
samefolkets dag.
Begynnende kjennskap
til verdiene som er
forankret i
menneskerettighetene.
Ha kjennskap til ulike
familieformer.

Besøke biblioteket på
enheten.

Besøke bokbussen.

Besøke/bruke bokbussen.

Besøke/bruke biblioteket
i sentrum som kilde til
innhenting av
informasjon.
Kirkebesøk og besøk hos
den lokale
pensjonistforeningen.

Kirkebesøk og besøk hos
den lokale
pensjonistforeningen.
Bli kjent med
bymisjonen, gjennom
barnehagens julekalender
Være med å markere
samefolkets dag.

Være med å besøke lokal
pensjonistforening.
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5-6 år

Ha kjennskap til ulike
familieformer.

Bli kjent med
bymisjonen, gjennom
barnehagens
julekalender.
Bli kjent med samenes
kultur og tradisjon og
andre nasjonale
minoriteter.

Besøke bymisjonen

Ha kjennskap til
bymisjonens arbeid.
Besøke bymisjonen.

Bli kjent med samenes
kultur og tradisjon og
andre nasjonale
minoriteter. Besøke
reingjerdet på Vågnes.
Bli kjent med og besøke
lokalt næringsliv.

Ha kjennskap til samenes
kultur og tradisjon og
andre nasjonale
minoriteter. Besøke
reingjerdet på Vågnes.
Ha kjennskap til, besøke
og vite hva vi har av
lokalt næringsliv.

Være med å besøke lokal
pensjonistforening.

Være med å besøke lokal
pensjonistforening og ha
ansvar for
underholdning.

Være med å besøke lokal
pensjonistforening og ha
ansvar for
underholdning.
Spøttetur over
Tromsøbrua.

5. Barns medvirkning
«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre
til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet,
jf.barnehageloven § 1 og § 3, grunnloven§ 104 og FNs barnekonvensjon art.12. nr. 1»
(Rammeplan 2017).
I Skittenelv barnehage blir barna tatt på alvor i hverdagen. De blir sett, møtt og hørt tilpasset alder,
egne forutsettinger og behov. Gjennom barnesamtaler får vi også kunnskap om barnas hverdag i
barnehagen sett fra deres perspektiv. Barnas mening tillegges vekt i forståelse med alder og
modnigsnivå.

6. Samarbeid mellom hjem og barnehage
Et godt foresattesamarbeid er viktig for å kvalitetssikre barnas trivsel og utvikling. Barnehagen
skal legge til rette for samarbeid og god dialog med foresatte. Den daglige kontakten,
foreldresamtaler og foreldremøter skal kvalitetssikre at foresatte og barnehagen gis mulighet
for å utveksle informasjon på individ- og gruppenivå. Informasjon som omhandler barnehagen,
barns trivsel og utvikling. Foresatte skal gjennom dette samarbeidet, foreldrearbeidsutvalg
(FAU), samarbeidsutvalg (SU) og gjennom brukerundersøkelsen sikres rett til medvirkning.
Barnehagen innkaller til ett foreldremøte i året og tilbyr tilpassede foreldremøter til
flerspråklige familier. Det tilbys minimum to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. Ellers
avtales foreldresamtaler ved behov.

7. Overganger
7.1. Når barnet begynner i barnehagen.
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og
god start i barnehagen» (Rammeplanen 2017).
I Skittenelv barnehage skaper vi tid og rom for at det nye barnet og foreldrene skal få etablert
gode og trygge relasjoner til barn og personalet. Det nye barnet skal ha sin primærkontakt i
personalet som gir tett oppfølging av barnet og foreldrene. Alle nye foresatte blir tilbudt
oppstartsamtale.

7.2. Overgang innad i barnehagen.
I Skittenelv barnehage legger vi til rette for at barn og foreldre får en trygg overgang til vår
«storavdeling» som er friluftsavdeling. Gjennom hele året samarbeider avdelingene i hverdagen,
men også i større prosjekter. Slik får barn og foreldre etablert trygge og nære relasjoner på tvers
av avdelingene.
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7.3. Overgang mellom barnehage og skole.
«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en
trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og eventuelt skolefritidsordning»
(Rammeplan 2017).
Skittenelv barnehage er i samme enhet som Skittenelv skole, dette gir unike muligheter for nært

samarbeid mellom barnehage og skole. Dette styrker et helhetlig og sammenhengende
opplæringsløp for barna ved enheten.

Fagområdene som er en del av barnehagens innhold, er i stor grad de samme som barna senere
møter som fag i skolen. I praksis vil det gjennom arbeid med fagområdene gi barna i Skittenelv
barnehage en god tilnærming til fagene i skolen. Overgangen fra barnehage til skole blir lagt til
rette slik at den blir naturlig og trygg.
I løpet av barnehagelivet får barna naturlig kjennskap og tilknytting til skolen gjennom
sammenslåing om morgenen med SFO, fellesarrangementer, språksamlinger og andre faglige
samlinger som gjennomføres av skoleelever med barnehagebarna. Førskolebarna i barnehagen
er «Ørneklubben», der legges det opp til ukentlige samlinger, hvor hovedfokus er å bli
selvstendig og klar for skolestart. De ukentlige samlingene vil også inneholde Språkstimulering,
gruppesamspill, kroppsbevissthet, lek, trafikk og andre pedagogiske aktiviteter. «Ørneklubben»
er på skolen sammen med 1-4 klasse en hel dag i uken gjennom hele skoleåret. Det pedagogiske
arbeidet i overgangen mellom barnehage og Skole, forankres i plan for overgang og
sammenheng mellom barnehage, skole og SFO. Der vi blant annet benytter samme spill og bøker
som andre barnehager i Tromsø. Vi har systemer for at dette materialet også benyttes i 1.klasse.
Dette for at barna fra vår barnehage skal møte noe kjent og ha noe felles med barn fra andre
barnehager, som de starter på skolen sammen med. I samarbeid med foresatte gir vi
informasjon til skolen. Vi bruker også «lær meg norsk før skolestart» for minoritetsspråklige
barn.

8. Samarbeidspartnere
Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT)
PPT er en rådgivende og sakkyndig instans. PPT kan gi råd og veiledning til foresatte og
barnehagen når det gjelder barn med særlige behov. Samarbeid med PPT skjer gjennom
samtykke fra foresatte. PPT deltar i ressursteam.

Barnevernstjenesten
Barnehagen skal sammen med barnevernstjenesten bidra til at barn og unge får trygge
oppvekstsvilkår. Barnevernstjenesten kan bidra med råd og veiledning i forhold til barn og
familier. Barnehagen er pliktig til å gi nødvendig informasjon til barnevernstjenesten jmf.
Barnehageloven § 22.

Helsestasjonen
Barnehagen samarbeider med helsestasjonstjenesten om helsefremmede og forebyggende tiltak
for barn på individ- og systemnivå. Samarbeidet med helsestasjonstjenesten skjer gjennom
samtykke fra foreldre. Helsesykepleier deltar i ressursteam.

18

Lokalt ressursteam
Består av fagleder, pedagogiskleder og barnehagelærer.
Teamet evaluerer tiltak og effekt, på individ- og systemnivå. Gir råd og veiledning.

Ressursteam
Består av fagledere i distriktnettverket, To fra PPT og helsesykepleier. Teamet gir råd og
veiledning på individ- og systemsaker, samt om det er behov for henvisning eller om saken skal
til ressurssenteret og tverrfaglig drøftningsteam. Ressursteam skal bidra til å sikre tidlig innsats
og kvalitet i barnehagetilbudet til barnehagebarn i Tromsø.

Andre faginstanser
Fysioterapeut
Ergoterapeut
BUP
Tildelingskontoret
Barnehabiliteringen

Områdemøter og utviklingsnettverk for distriktsnettverket.
Hver 2.måned møtes faglederne i distriktet til erfaringsutveksling, faglig oppdatering og
utvikling. Det legges til rette for et nærmere samarbeid mellom det øvrige personalet i
distriktbarnehagene, som felles kompetanseheving og samlinger. Hver 2.måned deltar fagleder
i utviklingsnettverk som er et lærende nettverk som driftes av Avdeling for oppvekst og
utdanning, seksjon barnehage.
Enhetsledelsen
Enhetsleder, sekretær og fagleder i enheten møtes hver uke for å drøfte og legge føringer for
driftsmessig utvikling i enheten.

Fagdager/Fagmøter
Fagdager og fagmøter brukes til faglig oppdatering og utvikling, samt planlegging og vurdering
av det pedagogiske arbeidet. I løpet av året har vi felles fagdager og -møter på enheten for å
styrke samarbeidet.

Utdanningsinstitusjoner
Etter barnehageloven § 24 plikter barnehagens eier å stille barnehagen til disposisjon for
øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.
Barnehagen tar også imot lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget og andre elever fra
videregående. Vi samarbeider også med universitet i Tromsø i ulike prosjektarbeid for å heve
kompetansen hos de ansatte.
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